JAN PAW EŁ II

CIERPIENIE - SŁUŻBA NIEZASTĄPIONA*
„W moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała,
którym jest Kościół” (Kol 1,24) - pisze św. Paweł Apostoł, odsłaniając zbawczą
wartość cierpienia.
Słowa te zdają się znajdować u kresu długiej drogi poprzez cierpienie wpi
sane w dzieje człowieka i naświetlone Słowem Bożym. Mają te słowa wartość
jakby definitywnego odkrycia, któremu towarzyszy radość - i dlatego Apostoł
pisze: „Teraz raduję się w cierpieniach za was” (tamże). Radość pochodzi
z odkrycia sensu cierpienia - a odkrycie to, chociaż jest jak najbardziej osobis
tym udziałem piszącego te słowa Pawła z Tarsu, jest równocześnie ważne dla
innych. Apostoł komunikuje swoje odkrycie i cieszy się nim ze względu na
wszystkich, którym może ono dopomóc - tak jak jemu pomogło - w przenik
nięciu zbawczego sensu cierpienia.
[-]
Cierpienie ludzkie budzi współczucie, budzi także szacunek - i na swój
sposób onieśmiela Zawiera się w nim bowiem wielkość swoistej tajemnicy.
Ten więc szczególny szacunek dla każdego ludzkiego cierpienia wypada zało
żyć u początku wszystkiego, co w dalszym ciągu zostanie tu powiedziane z naj
głębszej potrzeby serca - a zarazem też z głębokiego imperatywu wiary. Wokół
tematu cierpienia te dwa motywy wydają się szczególnie zbliżać do siebie i z so
bą łączyć: potrzeba serca każe nam przezwyciężać onieśmielenie, a imperatyw
wiary - sformułowany choćby w przytoczonych na początku słowach św. Pawła
- dostarcza treści, w imię której i mocą której ośmielamy się dotknąć tego, co
w każdym człowieku wydaje się tak bardzo nietykalne: człowiek w swoim cier
pieniu pozostaje nietykalną tajemnicą.
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Być może, iż medycyna jako nauka i zarazem sztuka leczenia odsłania na
wielkim obszarze cierpień człowieka rejon najbardziej znany, najdokładniej
♦
Fragmenty Listu apostolskiego Salvifici doloris. Tytuł pochodzi od redakcji. Tekst przyta
czamy za: „L’Osservatore Romano” wyd. poi. 5(1984) nr 1-2, s. 3-8.
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nazwany i stosunkowo najbardziej zrównoważony metodami przeciwdziałania
(czyli terapii). Ale przecież jest to tylko jeden rejon. Pełny obszar ludzkiego
cierpienia jest o wiele rozleglejszy, bardziej zróżnicowany i wielowymiarowy.
Człowiek cierpi na różne sposoby, nie zawsze objęte przez medycynę, w jej
nawet najdalszych rozgałęzieniach. Cierpienie jest czymś bardziej jeszcze pod
stawowym od choroby, bardziej wielorakim, a zarazem głębiej jeszcze osadzo
nym w całym człowieczeństwie. Jakiś pogląd na tę sprawę daje nam rozróżnie
nie pomiędzy cierpieniem fizycznym a cierpieniem moralnym. Rozróżnienie to
przyjmuje za podstawę dwoisty wymiar ludzkiego bytu, wskazuje na pierwias
tek cielesny i duchowy jako bliższy czy też bezpośredni podmiot cierpienia.
0 ile można do pewnego stopnia używać zamiennie wyrazów „cierpienie”
1 „ból” - to cierpienie fizyczne zachodzi wówczas, gdy w jakikolwiek sposób
„boli ciało”, cierpienie moralne natomiast jest „bólem duszy”. Chodzi zaś o ból
natury duchowej, a nie tylko o „psychiczny” wymiar bólu, który towarzyszy
cierpieniu zarówno moralnemu, jak i fizycznemu. Rozległość i wielorakość
cierpienia moralnego jest z pewnością nie mniejsza niż fizycznego, równocześ
nie zaś zdaje się ono jakby mniej zidentyfikowane i mniej objęte terapią.
Pismo Święte jest wielką księgą o cierpieniu. [...] Stary Testament, traktując
człowieka jako „całość psycho-fizyczną”, łączy często cierpienia „moralne”
z bólem określonych części organizmu: kości, nerek, wątroby (żółci), wnętrz
ności, serca. Nie da się bowiem zaprzeczyć, że cierpienia moralne miewają
również swoją komponentę „fizyczną” (somatyczną), a często odbijają się na
stanie całego organizmu.
Jak widać z przytoczonych przykładów, znajdujemy w Piśmie Świętym ob
szerny rejestr sytuacji na różny sposób bolesnych dla człowieka. Ten zróżnico
wany rejestr z pewnością nie wyczerpuje wszystkiego, co na temat cierpienia
powiedziała już, i wciąż na nowo mówi, księga dziejów człowieka (jest to raczej
„księga niepisana”), a bardziej jeszcze: księga dziejów ludzkości odczytywana
poprzez dzieje każdego człowieka.
Można powiedzieć, że człowiek cierpi wówczas, gdy doznaje jakiegokol
wiek zła. Związek pomiędzy jednym a drugim uwydatnia się poprzez słownic
two Starego Testamentu jako tożsamość. Słownictwo to nie posiadało bowiem
odrębnego wyrazu na „cierpienie”, wobec czego wszystko, co było cierpieniem,
określało jako „zło”. Dopiero język grecki, a wraz z nim Nowy Testament (oraz
greckie przekłady Starego), posługuje się czasownikiem „pascw - doznaję...,
odbieram wrażenie, cierpię”, dzięki czemu cierpienie nie jest bezpośrednio
utożsamione ze złem (obiektywnym), ale określa ono taką sytuację, w której
człowiek doznaje zła, a doznając zła, staje się podmiotem cierpienia. Cierpienie
ma charakter równocześnie aktywny i pasywny (od: patior). Nawet wówczas,
gdy człowiek sam zadaje sobie cierpienie, gdy jest jego sprawcą, cierpienie to
w swej metafizycznej istocie pozostaje czymś pasywnym.
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Cierpienie ludzkie samo w sobie stanowi jakby swoisty „świat”, który by
tuje wraz z człowiekiem, pojawia się w nim i przemija, a czasem nie przemija,
ale utrwala się w nim i pogłębia. Ów świat cierpienia, rozłożony na wiele, na
ogromnie wiele podmiotów, bytuje jakby w rozproszeniu. Każdy człowiek
przez swe osobiste cierpienie jest nie tylko cząstką owego „świata”, ale równo
cześnie ów „świat” jest w nim jako całość skończona i niepowtarzalna. W parze
z tym idzie jednakże wymiar międzyludzki i społeczny. Świat cierpienia ma jak
gdyby swą własną spoistość. Ludzie cierpiący upodabniają się do siebie po
dobieństwem sytuacji, doświadczeniem losu, skądinąd potrzebą zrozumienia
i troski, a nade wszystko chyba natarczywym pytaniem o sens. Jakkolwiek więc
świat cierpienia bytuje w rozproszeniu, to równocześnie zawiera on w sobie
jakieś szczególne wyzwanie do wspólnoty i solidarności.

II
Chrystus nie ukrywał wobec swoich słuchaczy potrzeby cierpienia Bardzo

wyraźnie mówił o tym, że kto chce iść za Nim, musi wziąć krzyż na każdy dzień
(por. Łk 9,23), a uczniom swoim stawiał wymagania natury moralnej, których
spełnienie jest możliwe tylko pod warunkiem „zaparcia samego siebie” (tam
że). Droga, która wiedzie do królestwa niebieskiego, jest „wąska i stroma”
i Chrystus przeciwstawia ją drodze „wygodnej i szerokiej”, która jednakże
„wiedzie na potępienie” (por. Mt 7,13-14). Szereg razy mówił Chrystus rów
nież o tym, że uczniów Jego i wyznawców będą spotykać wielorakie prześla
dowania, co jak wiadomo sprawdziło się nie tylko w pierwszych stuleciach
istnienia Kościoła w cesarstwie rzymskim, ale sprawdzało się i sprawdza w róż
nych okresach historii i w różnych miejscach globu, również za naszych czasów.
[...]
Świadkowie Krzyża i Zmartwychwstania Chrystusa pozostawili Kościołowi
i ludzkości swoistą ewangelię cierpienia. [...] Jeżeli pierwszy wielki rozdział
ewangelii cierpienia piszą przez pokolenia ci, którzy cierpią prześladowania
dla Chrystusa, to w parze z tym idzie przez dzieje drugi wielki rozdział tejże
ewangelii cierpienia. Piszą go wszyscy ci, którzy cierpią wraz z Chrystusem,
jednocząc swoje ludzkie cierpienie z Jego cierpieniem odkupieńczym. Wypeł
nia się na nich to wszystko, co pierwsi świadkowie męki i Zmartwychwstania
powiedzieli i napisali o uczestnictwie w cierpieniach Chrystusowych. Wypełnia
się na nich więc ewangelia cierpienia, a równocześnie każdy z nich pisze ją
jakoś w dalszym ciągu - pisze i głosi światu, przepowiada swemu otoczeniu
i ludziom współczesnym.
Poprzez wieki i pokolenia stwierdzono, że w cierpieniu kryje się szczególna
moc przybliżająca człowieka wewnętrznie do Chrystusa, jakaś szczególna łaska.
Tej łasce zawdzięcza swoje głębokie nawrócenie wielu świętych, jak choćby
św. Franciszek z Asyżu, św. Ignacy Loyola i wielu innych.
Owocem owego nawrócenia jest nie tylko to, że człowiek odkrywa zbawczy
sens cierpienia, ale nade wszystko to, że w cierpieniu staje się całkowicie no
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wym człowiekiem. Znajduje jakby nową miarę całego swojego życia i powoła
nia. Odkrycie to jest szczególnym potwierdzeniem wielkości duchowej, która
w człowieku całkiem niewspółmiernie przerasta ciało. Wówczas, gdy to ciało
jest głęboko chore, całkowicie niesprawne, a człowiek jakby niezdolny do życia
i do działania - owa wewnętrzna dojrzałość i wielkość duchowa tym bardziej
jeszcze się uwydatnia, stanowiąc przejmującą lekcję dla ludzi zdrowych i nor
malnych.
Owa wewnętrzna dojrzałość i wielkość duchowa w cierpieniu z pewnością
jest owocem szczególnego nawrócenia oraz współpracy z łaską ukrzyżowanego
Odkupiciela. Tak On sam działa pośród ludzkich cierpień przez swego Ducha
Prawdy, przez Ducha Pocieszyciela. To On przetwarza niejako samą substancję
życia duchowego, wskazując człowiekowi cierpiącemu miejsce blisko siebie. To
On - jako wewnętrzny Mistrz i Nauczyciel - uczy swojego cierpiącego brata lub
siostrę tej przedziwnej zamiany, która tkwi w samym sercu tajemnicy Odku
pienia. Cierpienie samo w sobie jest doznawaniem zła. Chrystus uczynił z niego
najmocniejszą podstawę ostatecznego dobra, jest to zaś dobro zbawienia wiecz
nego. Cierpieniem swoim na Krzyżu dosięgnął samych korzeni zła: grzechu
i śmierci. Pokonał sprawcę zła, którym jest Szatan, i jego permanentny bunt
wobec Stwórcy. Wobec swojego cierpiącego brata lub siostry Chrystus stopnio
wo otwiera i roztacza horyzonty królestwa Bożego: świata nawróconego do
Stwórcy, świata wyzwolonego od grzechu, budującego się na zbawczej potędze
miłości. I do tego świata, do tego królestwa Ojca, Chrystus powoli, ale skutecz
nie wprowadza człowieka cierpiącego, niejako poprzez samo serce jego cier
pienia. Cierpienie bowiem nie może być przetworzone i przeobrażone łaską od
zewnątrz, ale od wewnątrz. Chrystus zaś, przez swoje własne odkupieńcze
cierpienie, znajduje się jak najbardziej wewnątrz każdego ludzkiego cierpienia
i może w nim od wewnątrz działać mocą swojego Ducha Prawdy, Ducha-Pocieszyciela.
Nie dość na tym, Boski Odkupiciel pragnie dotrzeć do serca każdego cier
piącego człowieka poprzez serce swojej Najświętszej Matki, pierwszej i najdos
konalszej wśród wszystkich odkupionych. Jak gdyby przedłużając to macie
rzyństwo, które za sprawą Ducha Świętego dało Mu życie, Chrystus przed
swoją śmiercią powierza Maryi, zawsze Dziewicy, nowy rodzaj macierzyństwa
- duchowego i powszechnego - wobec wszystkich ludzi, tak by każdy w swym
pielgrzymowaniu wiary mógł razem z Maryją trwać w ścisłym zjednoczeniu
z Nim aż po Krzyż, i by każde cierpienie, odrodzone mocą tego Krzyża, stawało
się w słabości człowieka prawdziwą mocą Bożą.
Nie zawsze ten proces wewnętrzny przebiega jednakowo. Często z trudnoś
cią się rozpoczyna i nawiązuje. Już sam punkt wyjścia bywa różny: różne uspo
sobienie wnosi człowiek w swoje cierpienie. Można jednakże przyjąć, że prawie
każdy wchodzi w cierpienie z typowo ludzkim sprzeciwem oraz z pytaniem
„dlaczego”. Pyta o sens cierpienia i szuka na to pytanie odpowiedzi na swoim
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ludzkim poziomie. Niejednokrotnie zapewne stawia to pytanie również Bogu i stawia wobec Chrystusa. Nie może przy tym nie dostrzegać, że Ten, wobec
kogo stawia swe pytanie, sam cierpi - a więc, że chce mu odpowiadać z Krzyża,
z pośrodka swego własnego cierpienia. Trzeba jednakże nieraz czasu, nawet
długiego czasu, ażeby ta odpowiedź zaczęła być wewnętrznie słyszalna. Chrys
tus bowiem na ludzkie pytanie o sens cierpienia nie odpowiada wprost i nie
odpowiada w oderwaniu. Człowiek słyszy Jego zbawczą odpowiedź, w miarę
jak sam staje się uczestnikiem cierpień Chrystusa.
Odpowiedź, która przychodzi przez takie uczestnictwo na drodze wew
nętrznego spotkania z Mistrzem, jest z kolei czymś więcej niż tylko oderwaną
odpowiedzią na pytanie o sens cierpienia. Jest to bowiem nade wszystko wez
wanie. Powołanie. Chrystus nie wyjaśnia w oderwaniu racji cierpienia, ale
przede wszystkim mówi: „Pójdź za Mną”! Pójdź! Weź udział swoim cierpie
niem w tym zbawieniu świata, które dokonuje się przez moje cierpienie! Przez
mój Krzyż. W miarę jak człowiek bierze swój krzyż, łącząc się duchowo z Krzy
żem Chrystusa, odsłania się przed nim zbawczy sens cierpienia. Człowiek nie
odnajduje tego sensu na swoim ludzkim poziomie, ale na poziomie cierpienia
Chrystusa. Równocześnie jednak z tego Chrystusowego poziomu ów zbawczy
sens cierpienia zstępuje na poziom człowieka i staje się poniekąd wyrazem jego
własnej odpowiedzi. Wówczas też człowiek odnajduje w swoim cierpieniu po
kój wewnętrzny, a nawet duchową radość.
O
takiej to radości mówi Apostoł w Liście do Kolosan: „raduję się w cier
pieniach za was” (Kol 1, 24). Źródłem radości staje się przezwyciężenie po
czucia nieużyteczności cierpienia - poczucia, które bardzo mocno bywa zako
rzenione w ludzkim cierpieniu. Cierpienie nie tylko wyniszcza człowieka w nim
samym, ale zdaje się czynić go ciężarem dla drugich. Człowiek czuje się skazany
na ich pomoc i opiekę, a równocześnie sam zdaje się sobie niepożytecznym.
Odkrycie zbawczego sensu cierpienia w zjednoczeniu z Chrystusem przeobraża
to przygnębiające poczucie. Wiara w uczestnictwo w cierpieniach Chrystusa
niesie w sobie tę wewnętrzną pewność, że człowiek cierpiący „dopełnia braki
udręk Chrystusa”, że w duchowym wymiarze dzieła Odkupienia służy, podob
nie jak Chrystus, zbawieniu swoich braci i sióstr. Nie tylko więc jest pożyteczny
dla drugich, ale co więcej - spełnia służbę niczym niezastąpioną. W Ciele
Chrystusa, które nieustannie wyrasta z Krzyża Odkupiciela, właśnie cierpienie,
przeniknięte duchem Chrystusowej Ofiary, jest niczym niezastąpionym pośred
nikiem i sprawcą dóbr nieodzownych dla zbawienia świata. To ono, bardziej niż
cokolwiek innego, toruje drogę łasce przeobrażającej dusze ludzkie. To ono,
bardziej niż cokolwiek innego, uobecnia moce Odkupienia w dziejach ludzkoś
ci. W owym „kosmicznym” zmaganiu się duchowych mocy dobra i zła, o jakim
mówi List do Efezjan (por. Ef 6,12), cierpienia ludzkie zjednoczone z odku
pieńczym cierpieniem Chrystusa stanowią szczególne oparcie dla mocy dobra,
torując drogę zwycięstwu tych zbawczych mocy.
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I dlatego Kościół upatruje we wszystkich cierpiących braciach i siostrach
Chrystusa jakby wieloraki podmiot swojej nadprzyrodzonej siły. Jakże często
do nich właśnie odwołują się pasterze Kościoła, u nich właśnie szukają pomocy
i oparcia! Ewangelia cierpienia pisze się nieustannie - i nieustannie przemawia
słowem tego przedziwnego paradoksu: źródła mocy Bożej biją właśnie z pośrodka ludzkiej słabości. Uczestnicy cierpień Chrystusa przechowują w swoich
własnych cierpieniach najszczególniejszą cząstkę nieskończonego skarbu Od
kupienia świata, i tym skarbem mogą się dzielić z innymi. Im bardziej człowiek
jest zagrożony grzechem, im cięższe struktury grzechu dźwiga w sobie współ
czesny świat, tym większą wymowę posiada w sobie ludzkie cierpienie. I tym
bardziej Kościół czuje potrzebę odwoływania się do ludzkich cierpień dla oca
lenia świata.

